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NATURGENOPRETNING 
ELLER HVAD? 

At frilægge en rørlagt grøft kan kun gøre ting bed
re, smukkere og mere levende. Oprindelig natur 
bliver der selvfølgelig ikke ud af det. Det samme 
kan man sige om andre, overskuelige genoprehlin
ger som »slyngning« af mindre, kanaliserede vand
løb eller oprensning af damme. Større projekter for 
eksempel i form af oprettelse af stryg i stedet for 
opstemninger er også oftest en forbedring og til at 
leve med. Vel at mærke hvis de er velovervejede, 
det vil særligt sige, hvis de ikke ødelægger ældre ti
ders kulturspor. 
Men naturflyh1ing- hvad er nu det for noget? For 
en tid siden fortalte de i radioen om naturflytning. 
Det viste sig at handle om at flytte en mose ved 
Hostrup Sø. Man ville tage hele tørvelaget med 
mos og blomster og flytte det hen i en gravet for
dybning et andet sted. Sagsbehandleren mente, at 
det var en forbedring af naturen, samtidigt med, at 
man blev fri for, at mosen lå i vejen. Og processen 
betegnede han »naturgenopretning«. 
Og så vil man til at forbedre fiskenes ynglemulig
heder i Gudenå Nord - det vil sige nord for Silke
borgsøerne-ved at grave et parallelt løb med lavt 
vand og større strøm end i åens hovedløb mellem 
Tvilum Bro og Svostrup Bro. l hovedløbet vil man 
så hæve bunden i den opstrøms ende, så man også 
der får lavt vand og hurtigere løb. Når man nu ikke 
vil lave fiskene i et nyt dambrug, så er det vel en 
slags løsning. Men det er en tilsnigelse at kalde det 
naturgenopretning, som Århus Amt gør, for åen 
har aldrig haft to løb her. Lokaliteten er et af Dan
marks yndigste pastorale landskaber. Området er 
»beskyttet« af naturbeskyttelseslovens §3 og §16. 
Alligevel går Århus Amt ind for projektet for at få 
flere fisk- hvem det nu er, der har fået den ide? Re
sultatet bliver med overvejende sandsynlighed et 
ødelagt gammelt kulh1rområde, som bliver overlej
ret af et stykke ødelagt natur. 
For et par år siden prøvede Amtet i lidt mere be
skeden form at lave en stor gydebanke ved Å bro i 
Langå. Den virkede trods alle eksperternes bereg
ninger slet ikke. Det skyldtes, at vandets indhold af 
slam og små partikler af nedbrudt tørv fra åens 
bredder kvalte de små fisk, som gik i nogle bure, 
der var placeret på gydebanken lige i den bedste 
strøm. Tilbage at se er nu lidt brus i åens vand og 
en stor udgravning i åens ene side. 
Man kunne såmænd godt unde lystfiskere glæden 
ved flere fisk, men ikke på bekosh1ing af god natur. 
Og natur er det, der længe har fået lov til at være i 
fred. Så der må en anden ide til for at opfylde fi
skernes drøn1n1e. Men det er desværre sådan, at 
hvis man det ene sted lader folk flytte naturen og 
det andet sted laver om på den med gravkøer, vil 
det snart ende med, at alt for meget af vor sidste 
natur bliver kunstig og med ringe lighed med rig
tig nah•r. Og så kan det blive vanskeligt at w1dgå 
bro og dæmning over Gudenåens dal. 

Eiler Worsoe 
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-udbredelse, økologi og status i Danmark 

Niels Faurholdt 
c/ o Storstrøms Amt 

Natur- og Plankontoret 
Parkvej 37 

4800 Nykøbing F 

Henrik Ærenlund Pedersen 
Botanisk Museum 

Københavns Universitet 
Gathersgade 130 

1123 København K 

Epipnctis leptocltiln- distribution, ecology, and conservation status in Denmark 
The presence o f Epipnctis leptochiln (Godfery) Godfery in Denmark w as not recognized 
until1953. In the present paper, an updated survey of the Danish occurrences (2 0 local 
populations in 9 localities) is presented. In Denmark E. leptochiln grows in old, shady 
beech forest where it is usually associated with Aetnen spicntn, Brnchypodium sylvnti
cum, and Frnxinus exce/sior. At heavily shaded sites, the very poor ground vegetation is 
often characterized by saplings of the latter one and Acer pseudoplntmws. At less shady 
sites, the orchid is fow1d in an open, but much more varied, vegetation of (partly cal
ciphilous) ground herbs. E. leptochiln is one of the best indicators of ancient, long un
touched forest on calcareous ground in southern Denmark For several reasons we 
suggest that it should be classified as vulnerable (VU) in the next edition of the natio
nal red data book. 

Historien bag erkendelsen af Storblom
stret Hullæbe (Epipnctis leptochiln (God
fery) Godfery) som en i Danmark fore
kommende art er beskrevet af Fa ur holdt & 
Løjtnant (1989). Young (1953) var den før
ste, som i litteraturen omtalte korrekt 
identificerede danske forekomster (fra 
>>Østerskov« på Falster samt fra >>Møns 
Klint«). En tidligere angivelse - fra Dyre
borg Skov ved Fåborg- (Nannfeldt 1946) 
skyldtes forveksling med Nikkende Hul
læbe (Epipnctis phyllnnthes), jf. Young 
(1953). Storblomstret Hullæbe forveksles 
ellers oftest med Skov-Hullæbe (Epipnctis 
helleborine s.str.), fra hvilken den især ad
skiller sig ved yderlæbens form samt ved 
søjlens tilpasninger til selvbestøvning (fig. 
2). 

Ansporet af flere nyfund i den sydøstli
ge del af landet bringer vi i denne artikel 
en ajourført oversigt over Storblomstret 
Hullæbes kendte forekomst (herunder alle 
recente lokalpopulationer) i Danmark. 
Desuden beskriver vi artens økologiske 

Flom og Fnunn 106 (2): 29-40. Arlws 2000 
Trykt med støtte frn Storstrølils Amt 

præferencer og vurderer dens værdi som 
naturskovsindikator. Ved >>naturskov« for
stås her selvsået skov af indigene træarter 
af lokal race. Udtrykket >>udpræget natur
skov« dækker naturskov, som enten har 
været urørt eller kun været udsat for eks
tensiv skovdrift gennem mange årtier (ty
pisk flere århundreder). 

UDBREDELSE 
Storblomstret Hullæbe er her i landet ude
lukkende knyttet til kystnære, kalkrige 
bøgeskove i Sydsjælland samt på Møn, 
Falster og Lolland. Her kendes den i dag 
fra ni lokaliteter (fig. 1). Disse forekomster 
er artens nordligste overhovedet og de 
eneste i Norden. 

Hulten (1950) angiver, at Storblomstret 
Hullæbe har en europæisk, atlantisk ud
bredelse; men på baggrund af det senest 
publicerede kort over totaludbredelsen 
(Mossberg & Nilsson 1987: 42; de danske 
prikker er fejlplaceret) er det tydeligt, at 
denne bedre kan karakteriseres som sub-
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atlantisk. De danske populationer udgør 
sammen med en nyopdaget forekomst på 
Rugen (Jurgen Reinhardt, in litt. 1997) en 
nordlig forpost for hovedudbredelsen i 
Mellemeuropa. Som et kuriosum kan det 
nævnes, at nyfundet på Rugen var forud
sagt (Fukarek 1972; Faurholdt & Løjtnant 
1993). 

DE DANSKE FOREKOMSTER 
Fordelt på Storblomstret Hullæbes ni dan
ske lokaliteter omtales i det følgende 
samtlige recente bestande (lokalpopulatio
ner), som forfatterne har kendskab til. 
Oversigten bygger på en gennemgang af 
Dansk Herbarium på Botanisk Museum 
(C), Herbarium Jutlandicum (AAU), Den 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles dan
ske herbarium, den danske botaniske litte
ratur og TBU-kartoteket samt især på vore 
egne feltnoter. 

Der er typisk tale om individfattige be
stande, der udmærker sig ved stor varia
tion i antallet af overjordiske skud fra år til 
år. Det kan derfor være vanskeligt at angi
ve præcise bestandsstørrelser. Samtlige fo
rekomster tilses/ optælles årligt. Næsten 
alle recente bestande findes i naturskov; 
hvor der er tale om »udpræget natur
skov«, er dette nævnt eksplicit i teksten. 

Faurholdt (1992) omtalte et tvivlsomt 
fund fra Frejlev Skov (TBU-distrikt 36). 
Denne lokalitet er udeladt nedenfor, da 
det ikke er lykkedes at få artens tilstede
værelse verificeret. 

For Høje Møn følger lokalitetsindde
lingen Ærenlund Pedersen & Faurholdt 
(1999). I dette område har vi i dag kend
skab til 13 bestande fordelt på tre lokalite
ter. 

Merretskov (TBU-distrikt 35) 
På Botanisk Museum (C) findes to belæg 
(frugtbærende skud) fra Merretskov (1946, 
leg. S. Andersen). Disse planter minder 
meget om Storblomstret Hullæbe, men 
kan ikke entydigt henføres hertil. Det 
første sikre fund blev gjort i 1999 (N.F.). 15 
blomstrende skud voksede i halvskygge 
langs en skovvej i en ca. 100-årig bøgebe
voksning af ukendt oprindelse. 
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Skilningshave (TB U-distrikt 35) 
Den 29. juli 2000 modtog vi en angivelse af 
Storblomstret Hullæbe fra Skåningshave 
(Hanne og Erik Hansen, pers. cornm.). Ved 
en feltbesigtigelse dagen efter kunne vi 
dels bekræfte bestemmelsen, dels konsta
tere, at der var tale om Danmarks største 
kendte bestand af arten. Mindst 200 blom
strende skud voksede i halvskygge på ku
peret bund i udpræget naturskov af især 
Bøg (Fngus sylvntica). 

Corselitze Mellemskov (TB U-distrikt 37) 
Det første kendte fund er fra 1999 (N.F. og 
Henrik Holck). Vi har kendskab til to re
cente bestande, som står i mørk, udpræget 
naturskov af Bøg langs hver sin nedskårne 
bæk: 

I. -På dette sted (fig. 3) fandtes 4 blom
strende skud i 1999 og ca. 30 i 2000. 

II. -På dette sted fandtes 20 blomstren
de skud i 2000. 

Corselitze Østerskov (TB U-distrikt 37) 
Arten er fundet i skoven i 1913 (»ved He
stehoved, nær Hesnæs<< ) og 1952 (>>Hes
næs<< ) - begge gange blev den indsamlet 
(belæg i C; leg. C. H. Ostenfeld henholds
vis L. Kring). 

I 1972 blev Storblomstret Hullæbe foto
graferet af Birger Christensen nær kysten 
mellem Hesnæs og Hestehoved Fyr (Løjt
nant 1990). Den er senest set i dette om
råde af N.F. og Henning Petersen i 1990 
(Løjtnant 1990) og i 1991 (Faurholdt 1992). 
Her voksede den langs en skovvej i halv
skygge under Bøg. Storstrøms Amt har 
indgået aftale med skovdistriktet om sen 
rabatslåning, og det formodes, at Stor
blomstret Hullæbe er recent på denne lo
kalitet. 

Jydelejet (TB U-distrikt 38) 
Det første kendte fund er fra 1963 (Løjt
nant 1982). Vi har kendskab til følgende 
recente bestande: 

l, Jydelejeslugten. - I særdeles mørk, 
udpræget naturskov af Bøg på en stejl 
kystskrænt findes en bestand, der i de 
bedste år tæller 5 blomstrende skud, oftest 
færre eller slet ingen. De1me bestand har 



indgået i projektet Overvågning af danske 
Orkideer siden 1989 (Wind 1998) og har i 
samme periode været genstand for demo
grafiske studier (Faurholdt upubl.). 

II, Store Taler. - Ved Taler-partiet findes 
få planter i temmelig mørk, udpræget na
turskov af Bøg nær kanten af kystskræn
ten. Her så N.F. i 1986 et eksemplar med 
kleistogame blomster. Dette er vor hidtil 
eneste iagttagelse af denne form, som dog 
tidligere er fundet » ... langs klinten fra Jy
delejet til Store Klint« (Løjtnant 1982). 

Store Klinteskov (TB U-distrikt 38) 
Det første, kendte fund er fra 1891 (»Klin
teskoven«, leg. V. Christiansen, belæg i C). 
Individer med kleistogame blomster er i 
1963 og 1980 fundet » ... langs klinten fra 
Jydelejet til Store Klint« (Løjtnant 1982) -
men den nærmere lokalisering af findeste
derne i Store Klinteskov er ukendt. Vi har 
kendskab til følgende recente bestande af 
Storblomstret Hullæbe: 

I, Sandskredsfald (A). - På grænsen 
mellem gammel og yngre, udpræget na
turskov af Bøg findes en lille bestand på 
mørk, næsten vegetationsfri bund. I de se
nere år er der kun konstateret få overjordi
ske skud, og flere år slet ingen. 

II, Sandskredsfald (B). -I en ca. 80-årig 
bøgebevoksning findes en lille bestand, 
hvor der er set op til 5 blomstrende skud. 
Denne bestand har været genstand for 
demografiske studier siden 1989 (Faur
holdt upubl.). 

III, Grimdalsvej (A).-Her optræder ar
ten fåtalligt og spredt i temmelig lys, ud
præget naturskov af Bøg. I forbindelse 
med behandlingen i Nilsson & Mossberg 
(1977) er akvarellerne, der viser såvel 
planten som biotopen, malet på dette sted. 

IV, Grimdalsvej (B).-Få planter vokser i 
kanten af mørk, udpræget naturskov af 
Bøg. 

V, Grimdalsvej (C). - På dette sted op
træder arten sporadisk, næsten fuldt eks
poneret langs en skovvej. Ingen planter er 
set siden 1990. 

VI, Grønvejen. - Langs denne skovvej 
var der tidligere en stabil bestand, der nu 
blot producerer et enkelt overjordisk skud 

med års mellemrum. Voksestedet lå tidli
gere i dyb skygge, men er nu næsten fuldt 
eksponeret pga. skovdrift 

V II, Dronningestolen. -Her blev fundet 
3 blomstrende skud i 1998, l i 1999 og 4 i 
2000 i særdeles mørk, udpræget naturskov 
af Bøg næsten uden bw1dvegetation. 

V III, Timmesøbjerg. -På denne bakke er 
der en større bestand, der nogle år produ
cerer op mod 25 overjordiske skud. Plan
terne vokser i halvskygge i udpræget na
turskov af Bøg (fig. 4). 

IX, syd for Sommerspirspynten. - Her 
ses årligt op til 10 overjordiske skud i 
halvskygge i udpræget naturskov af Bøg 
langs klinteranden. 

X, Gråryg. -Bestanden tæller tilsynela
dende kun et enkelt individ, der vokser i 
mørk, udpræget naturskov af Bøg i et fald 
på kystskrænten. 

Hunosø (TBU-distrikt 38) 
Det første kendte fund er fra 1908 (ind
samler ukendt, belæg i C). I halvskygge, i 
bøgeskov på nordsiden af søen findes en 
lille, recent bestand. 

Viemose Skov (TB U-distrikt 39a) 
Det første kendte fund er fra 1997 (N.F.). 
Planten vokser i udpræget naturskov af 
Bøg på skrænten mod en nedskåret bæk 
samt langs en skovvej under Bøg i nærhe
den. I 2000 fandtes 5 blomstrende og 4 ve
getative skud. 

Vintersbølle Skov (TBU-distrikt 39a) 
Det første fund i 1988 blev gjort langs en 
skovvej i mørk, gammel bøgeskov (Faur
holdt & Løjtnant 1989). På denne vejkant, 
hvor der årligt er talt op til 9 overjordiske 
skud, er der senest set planter i 1994 -
umiddelbart før afdrift af gammel bøge
skov på voksestedet. I 1997-2000 er der 
hvert år set 0-4 blomstrende skud på en 
skråning ca. 300 m derfra. 

HYPPIGT ASSOCIEREDE ARTER 
I 1998-1999 har vi noteret alle de med Stor
blomstret Hullæbe associerede karplanter 
(indtil 2 m uden for bestanden) på følgen
de 13 danske voksesteder: Merretskov, 
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Fig. 1. Udbredelsen af Storblomstret Hullæbe i Danmark. 

The distribution ofEpipactis leptochila i11 De11111nrk. 
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Fig. 2. Storblomstret Hullæbe - bemærk den smalle, langt tilspidsede yderlæbe, den lange støvknap og 
den kraftige reduktion af rostellum. Foto: Jimmy Lassen, Corselitze Mellemskov, den 25. juli 1999. 

E pi pactis leptochila - note file nnrrow, long-nclllllinnfe epicl!i/e, file lang n11filer, n11d file sfrong red11cfion af tile 
rosfell11111. 
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Corselitze Mellemskov, Jydelejet, Store 
Klinteskov (I-IV, VII-X), Viemose Skov og 
Vintersbølle Skov. Der blev fundet 2-23 as
socierede arter i de Lmdersøgte bestande 
(middeltal: 10); en oversigt over de arter af 
karplanter, som hyppigst blev fundet sam
men med Storblomstret Hullæbe, ses i ta
bel l. 

Blandt de 18 hyppigst associerede arter 
(tabel l) har 5 (28 %) ligesom Storblom
stret Hullæbe en subatlantisk totaludbre
delse: Bøg, Skov-Viol ( Viola reichenbnchin
nn), Ahorn (Acer pseudoplntanus, næppe in
digen i Danmark), Sildig Skov-Hejre (Bro
mus rnmosus) og Enblomstret Flitteraks 
(Melicn uniflorn). Det subatlantiske ele
ments repræsentation i denne gruppe 
overgås dermed kun af det vesteuro
pæisk-mellemsibiriske element, der er re
præsenteret med 6 arter, svarende til 33 %. 
Fordelingen på udbredelsestyper viser, at 
Storblomstret Hullæbe i Danmark, hvor 
arten kun er kendt fra den sydøstlige del 
af landet, er knyttet til voksesteder med et 
vist atlantisk præg. Når Storblomstret 
Hullæbe tilsyneladende mangler i andre -
ellers mere generelt atlantiske -landsdele, 
må det nok tilskrives edafiske forhold, 
samt at arten herhjemme står på nord
grænsen af sin total udbredelse. 

DOMINANSFORHOLD PÅ 

BIOTOPERNE 
Med henblik på at bringe nogle repræsen
tative eksempler på dominansforholdene 
på Storblomstret Hullæbes danske bioto
per blev der i 1998 gennemført frekvensa
nalyser af karplante- og mosvegetationen 
på 4 af de 13 ovennævnte voksesteder. 
Metoden fulgte Raunkiær (1909-1910), 
idet 20 cirkulære prøvefelter a 0,10 m2 blev 
udlagt tilfældigt inden for hvert vok
sested. Resultaterne ses i tabel 2. 

Store Klinteskov (VII) er et meget mørkt 
voksested og skiller sig ud fra de andre 
ved en næsten vegetationsløs bund, hvor 
kun Bøg og Alm. Bingelurt (Mercurinlis pe
rennis) blev registreret med henholdsvis 5 
og 10 %. Det knap så mørke, men ellers 
lignende voksested i Vintersbølle Skov var 
ligeledes ret vegetationsfattigt Her var 
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Ask (Fmxinus excelsior) dog hyppig (60 %); 
desuden forekom Ahorn med 35 % og 
yderligere tre karplantearter med 5 %. Ve
getationen var mere varieret (men tydeligt 
forskellig) på de to resterende vokseste
der. Store Klinteskov (VIII) er et temmelig 
tørt og højt beliggende sted med rimelig 
lystilgang. Her var ingen arter hyppige; 
ikke færre end 10 karplantearter forekom 
imidlertid med 5 %, hvortil kommer Blå 
Anemone (Hepnticn nobilis) med 25 %. I Vi
emose Skov er voksestedet en markant 
nedskåret slugt omkring en lille bæk. Her 
var heller ingen arter hyppige; Ask og 
Ahorn forekom dog med henholdsvis 50 
og 30 %, hvortil kommer yderligere tre 
karplantearter med 5 %. Dette voksested 
var desuden det eneste, hvor der blev regi
streret mosser; hyppigst blandt de fire ar
ter var Brunfiltet Stjernemos (Mnium hor
num) med 15 %. Vi tror, at de her præsen
terede frekvensanalyser på rimelig vis re
præsenterer den variation, man generelt 
ser mellem de danske voksesteder for 
Storblomstret Hullæbe. 

ØKOLOGISK KARAKTERISTIK 
Resultaterne af vore økologiske iagttagel
ser kan sammenfattes til følgende karakte
ristik: 

I Danmark vokser Storblomstret Hul
læbe oftest i halvskygge til stærk skygge i 
skove med kalkholdig jordbund og med et 
udtalt naturskovspræg. Den optræder al
tid sammen med Bøg og oftest også sam
men med Druemunke (Actnen spicntn), 
Skov-Stilkaks (Bmchypodium sylvnticum) 
og Ask. Hvor voksestedet er stærkt skyg
get, er den meget fattige skovbundsvege
tation ofte præget af små planter af Ask og 
Ahorn. Hvor Storblomstret Hullæbe vok
ser i halvskygge, står den i en åben, men 
langt mere varieret vegetation af til dels 
kalkelskende skovbundsurter. 

EN FREMRAGENDE 
NATURSKOVSINDIKATOR 
Ærenlund Pedersen & Løjtnant (1992) be
tragtede Storblomstret Hullæbe som en af 
de særligt gode naturskovsindikatorer. 
Dette synspunkt understøttes af ovenstå-



ende oversigt over de danske forekomster. 
Den viser ikke blot, at næsten alle recente 
bestande findes i naturskov, men også at 
hele 65 % af dem findes i >>udpræget na
turskov«. Artens krav til voksestedets 
uberørthed eksisterer altså på en meget lo
kal skala -den kræver ikke kun skovkon
tinuitet, men også bevoksningskontinui
tet 

Det kan i øvrigt bemærkes, at også an
dre karplanter, der betragtes som natur
skovsindikatorer i Danmark (Ærenlund 
Pedersen & Løjtnant 1992; Løjtnant 1996), 
blev fundet på 11 af de 13 undersøgte vok
sesteder (85 %). Der var tale om 4 særligt 
gode, 3 gode og 6 nogenlunde gode natur
skovsindikatorer (tabel 3). Den hyppigste 
var Druemunke, som blev fundet på 8 
voksesteder (62 %); den næsthyppigste 
var Blå Anemone (Hepaticn nobilis) med 5 
voksesteder (38 %), mens hver af de reste
rende arter blev fundet på 1-3 voksesteder 
(8-23 %). Tre af de fundne indikatorarter
Rød Skovlilje (Cephnlnnthem rubrn), Hvid
gul Skovlilje (C. dnmnsonium) og Rød Hul
læbe (Epipnctis ntrorubens)- er aktuelt klas
sificeret som sjældne (R) på den danske 
rødliste (Wind et al. 1998). 

Naturskovsindikatorer blandt karplan
terne er navnlig oplagte at anvende ved 
udpegning af -floristisk set -særligt vær
difulde og beskyttelsesværdige skove og 
skovpartier (Ærenlund Pedersen & Mur
mann Hansen 1998). Storblomstret Hul
læbe er en af vore allerbedste indikatorar
ter. 

TRUSLER OG BEVARING 
Den største trussel mod Storblomstret 
Hullæbes voksesteder er traditionel, in
tensiv skovdrift indbefattende hårde tyn
dingshugster og afsluttende afdrift med 
efterfølgende nykultivering. Denne form 
for skovdrift er fatal for Storblomstret 
Hullæbe, som den er det for arter af Skov
lilje (Faurholdt & Holst 1996) og for alle de 
øvrige arter, vi opfatter som de vigtigste 
indikatorer for følsomme skovmiljøer i 
Danmark. 

Af andre trusler kan nævnes samleres 
opgravning af arten (Moeslund 1994), 

hvilket dog efterhånden kun ses yderst 
sjældent. Lokalt har slid pga. børns leg i 
skovslugter samt hensynsløs kørsel med 
mountainbikes vist sig som et betydeligt 
problem. 

På voksestederne langs Møns Klint er 
truslen fra den intensive skovdrift ikke til 
stede. På den statsejede del, der rummer 
12 af de 13 registrerede bestande, findes 
de 9 i skovpartier, der i medfør af Skov- og 
Naturstyreisens naturskovsstrategi er ud
lagt til urørt skov. De resterende 3 bestan
de findes i skov udlagt til fremtidig pluk
hugstdrift Netop disse »driftsformer<< er 
de mest hensigtsmæssige, når det handler 
om bevarelsen af oprindelig dansk skov
natur og de hårdt pressede arter, der er 
knyttet hertil. 

Det er straks vanskeligere at bevare 
voksestederne i de privatejede skove, hvor 
det stadig er tilladt at fjerne naturskov. 
Her søger Storstrøms Amt nu at bevare ar
tens voksesteder gennem kontakt til de 
berørte skovejere og -administratorer. 

Der kan ikke ud fra det eksisterende 
kendskab til eksakte forekomster af Stor
blomstret Hullæbe demonstreres en tilba
gegang for arten i Damnark - men måske 
skyldes det blot, at planten helt frem til 
1953 konsekvent blev forvekslet med dels 
Skov-Hullæbe, dels Nikkende Hullæbe. I 
hvert fald er det værd at bemærke, at den 
er specifikt afl1ængig af (helst udpræget) 
naturskov, og at de tilbageværende dan
ske arealer med naturskov fremstår som et 
stærkt fragmenteret landskabselement 
Dette sandsynliggør en tilbagegang for 
Storblomstret Hullæbe i takt med den in
tensive skovdrifts fremmarch i 1900-tallet 
-og måske også længere tilbage pga. om
fattende afdrift frem til skovforordninger
nes tid. Plantens generelt meget små re
cente lokalpopulationer er tilmed knyttet 
til biotoper, som -bortset fra lokaliteterne 
på Møn - ikke nyder lovmæssig beskyttel
se. Set i dette lys foreslår vi, at Storblom
stret Hullæbe ved en fremtidig revision af 
Rødliste 1997 (Wind et al. 1998) flyttes fra 
statuskategorien sjælden (R) til sårbar 
(VU). Det bemærkes, at >>VU<< i lUCN's 
nye statuskategorier fra 1994 har afløst 
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Fig. 3. Voksested for Storblomstret Hullæbe i Corselitze Mellemskov. Når arten ofte - som her - vokser i 
stejlt nedskårne slugter, er en del af forklaringen utvivlsomt, at det som regel er sådanne steder, der har 
været forskånet for intensiv skovdrift Foto: Jimmy Lassen, den 25. juli 1999. 

Hnbitnt ofEpipactis leptochila in Corselitze Mellem skov. Tlte species aften survives i11 mvines whicll nre silellered 
jro111 intensive fores t ry. 

36 



Fig. 4. Storblomstret Hullæbe voksende i udpræget naturskov på Timmesøbjerg i Store Klinteskov. 
Foto: H.Æ.P., den 9. august 1998. 

E pi pactis leptochila growing i11 n11ciellf, lo11g lilllauehed Jo rest an Tini111esabjerg, Store Kli11feskov. 
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»V« som det officielle akronym for »vulne
rable<< (sårbar). 
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Art H(%) 

Fagus sy/vatica, Bøg 100 

Actaea spicata, Druemunke 62 

Brachypodium sylvaticum, Skov-Stilkaks 54 

Fraxinus exce/sior, As k 54 

Viola reichenbachiana, Skov-Viol 46 

Conval/aria maja/is, Lilj ekonval 38 

Galium odoratum, Skovmærke 38 

Hepatica nobilis, Blå Anemone 38 

Lonicera xylosteum, Dunet Gedeblad 38 

Mereuriafis perennis, Alm. Bingelurt 38 

Poa nemora/is, Lund- Rapgræs 38 

Myce/is muralis, Skovsalat 31 

Sanicu/a europaea, Sanikel 31 

Acer pseudoplatanus, Ahorn 23 

Bromus ramosus, Sildig Skov- H ejr e 23 

Cepha/anthera damasonium, Hvidgul S kovlilj e 23 

Melica uniflora, Enblomstret Flittera ks 23 

Nealtia nidus-avis, R ederod 23 

Tabel 1. Oversigt over arter af karp lanter som fandtes 
associ eret m ed Storblomstret Hullæbe på mindst 20 o/o 
af de undersøgte voksesteder. »H« = hyppig hed. 

List af tracheophytes found associated with Epipactis 
leptochila in at Ieas t 20 % af the siles examined. »H« = 

frequency. 



Art 

K A R P LA N T E R  

Acer pseudoplatanus, A horn 

Actaea spicata, Druemunke 

Bromus ramosus, Sildig S kov-Hejre 

Carex sylvatica, S kov-Star 

Conval/aria maja/is, Liljekonval 

Fagus sylvatica, Bøg 

Fraxinus excelsior, Ask 

Ga/ium odoratum, S kovmær ke 

Hedera helix, Vedb end 

Hepatica nobi/is, Blå Anemone 

Hieracium sp., Høgeurt 

Melica unif/ora, Enblomstret Flitteraks 

Mercuria/is perennis, Alm. Bingelurt 

Myce/is muralis, S kovsalat 

Poa nemoralis, Lund-Rapgræs 

Ru bus sp., Brombær 

Sanicu/a europaea, Sani kel 

Viola reichenbachiana, S kov-Viol 

MOSSE R  

Brachythecium rutabulum, Alm. Kort kapsel 

Fissidens taxitolius, Ta ksbladet Rademos 

Mnium hornum, Brunfiltet Stjernemos 

Plagiothecium cavitolium, Hulbladet T æppemos 

StoK 
(VIl) 

5 

10 

StoK 
(VIII) 

5 

5 

5 

5 

5 

25 

5 

5 

5 

5 

5 

VieS 

30 

50 

5 

5 

5 

10 

5 

15 

5 

VinS 

35 

60 

5 

5 

5 

Tabel 2. R esultater af frekvensanalyser på fire voks esteder m ed Storblomstret Hullæbe. Tabell ens tal angiver d en 
enkelt e arts procentvise frekv ens i prøvefelterne på hvert vo ks ested. »StoK«= Store Klint es kov; »VieS«= Viemo-
s e  S kov; »VinS«= Vintersbølle S kov. 

· 

Resu/Is ot the vegetation analyses (tollowing Raunkiær 1909-1910) at tour siles with Epipactis leptochila. The 
tigures indicate the procentua/ trequency ot each species in the »Raunkiær's rings" at each sile. »StoK« = Store 
Klinteskov; » VieS«= Viemose Skov; » VinS«= Vintersbølle Skov. 
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Tabel 3. Oversigt over de 13 arter af naturskovsindika
torer, som blev fundet associeret med Storblomstret 
Hullæbe på et eller flere voksesteder. Arterne er alle 
opført på Løjtnants (1996) liste over naturskovsindika
torer blandt de danske blomsterplanter. Der er her 
skelnet mellem særligt gode (***), gode (**) og nogen
lunde gode (*) indikatorarter i overensstemmelse med 
Ærenlund Pedersen & Løjtnant (1992). 

List af the 13 »ald-farest indicators" (cf. Løjtnant 1996} 
which were faund associated with Epipactis leptochila 
at ane ar more siles. We have discriminated between 
excellent (***), good (**), and reasonably good (*) indi
catars in accordance with Ærenlund Pedersen & Løjt
nant (1992}. 

Cephalanthera rubra, Rød Skovlilje 

Deniaria bulbifera, Tandrod 

Lathyrus vernus, Vår-Fladbælg 

Nealtia nidus-avis, Rederod 

Carex digitata, Finger-Star 

Cephalanthera damasonium, Hvidgul Skovlilje 

Monotropa hypapitys, Snylterod 

Actaea spicata, Druemunke 

Bromus ramasus, Sildig Skov-Hejre 

Epipactis atrarubens, Rød Hullæbe 

Hepatica nobilis, Blå Anemone 

Hordelyrnus europaeus, Skovbyg 

Melica nutans, Nikkende Flitteraks 

Efterlysning: Fund af danske lægeigler 
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Indenfor de seneste år er der fundet 
danske lægeigler på flere, hidtil ukend
te lokaliteter. For øjeblikket kendes 
arten fra ca. 47 lokaliteter i Danmark, 
hvoraf de 36 er beliggende på Born-

"'� / . 
.. �.� 

� .. ·,r;.��-
holm. Lægeigle, bugside Lægeigle, rygside 

Jeg er interesseret i at høre om såvel 
nye som gamle fund (især udenfor 
Bornholm) og modtager også gerne 
alle former for oplysninger, der kan 
bruges til opsporing af læge-igleloka
liteter. 
Desværre forveksles lægeigle ofte med 
hesteigle, som er en meget almindelig 
ferskvandsigle, der lever i smådamme 
og vandhuller ligesom lægeiglen. For 
at undgå forveksling, er det vigtigt at 
undersøge farver og mønstre grundigt, 
da disse kan variere meget. Igler er 
ledorme, de har en muskulatur, der gør 
dem i stand til at ændre form, og møn
stringen kan se anderledes ud, når ig
len er udstrakt end når den gør sig kort 
og tyk. 

KENDETEGN: 
Lægeiglen er en stor og kraftig igle, op 
til 15 cm lang, når den er udstrakt. 

Rygsiden er oftest brunlig med orange 
striber og pletter. Bugsiden er mørk 
med olivengrønne pletter i »silde
bensmønster« eller marmorering. 
Hesteiglen er lidt mindre end læge
iglen. Rygsiden er ensfarvet grønsort, 
bugsiden ensfarvet grålig eller grågrøn, 
med små, mørke pletter langs siderne. 

VANDHULLET 
Den typiske lægeiglebiotop er en ikke 
for næringsrig, lavvandet markdam el
ler skovsø med mudderbund og kant
vegetation af græsser, halvgræsser 
m.v., gerne med jævnlige besøg af krea
turer eller råvildt. 

Ring eller skriv til: 
Tove Yde, Horsensvej 127, 
8660 Skanderborg, tlf. 86 53 88 86. 
e-mail: tove.yde@postll.tele.dk 



Forekomst og indvandring af padder 
i nyetablerede vandhuller i Århus kommune 

Keld Henriksen 
Kærvej 17,8230 Åbyhøj 

Colonization of newly constructed ponds by amphibians 
Newly constructed ponds in the municipality of Århus, eastern Jutland, Denmark, 
were investigated in order to determine the prescence of breeding amphibians. Arn
phibians were breeding in 81 (98%) of the 83 ponds. O f the five species record ed Tritu
rtis vulgnris was the most widespread (table 1 ). 

The colonization pattern varied between species (figure 1 ). T. v11Ignris appeared to 
be the hest colonizer occurring in more than 60% of the ponds two years after con
struction. TritlirtiS cristatus colonized ponds at a slower rate and occurred significant
ly more often in woodland ponds compared to ponds in arable or in urban areas. B ufo 
bufo was found in 20% of the ponds that were 1-2 years old. This species, however, 
later disappeared from its hest breeding ponds, where, on the other hand, breeding 
numbers of Rnnn tempornrin increased considerably. R. tempornrin occurred most fre
quently in ponds that were 5-10 years old. 

Opfyldning og afvanding af utallige vand
huller i løbet af 1900-tallet var naturligvis 
væsentlige årsager til en voldsom tilbage
gang af samtlige danske paddearter (Fog 
1993). Etablering af helt nye vandhuller til 
gavn for padder blev da også hurtigt prio
riteret højt, da naturgenopretning fra be
gyndelsen af 1980' erne blev et arbejdsom
råde inden for det offentlige, og for ek
sempel er mere end tusinde vandhuller ef
terhånden etableret med det formål alene 
at forbedre sjældne paddearters ynglemu
ligheder (Fog 1997). Indvandringen af 
padder til de nyetablerede vandhuller er 
in1idlertid sjældent beskrevet og er langt
fra kendt i detaljer. 

I det følgende redegøres derfor for for
holdene i Arhus kommune, hvor etable
ringen af nye vandhuller startede i 1985 
som et beskæftigelsesprojekt. Forekom
sten af ynglende padder i de nyetablerede 
vandhuller vises for 1999, og indvandrin
gen undersøges på grundlag af registre
ringer foretaget i 1992, 1994 og i 1999. Alle 
undersøgelserne er foretaget for kommu
nens naturplejeafdeling, i 1992 med delta
gelse i felten af Bjarke Huus Jensen. 

Flom og Fn11nn 106 (2): 41-44. Arlws 2000 

MATERIALE OG METODER 
Materialet omfattede 83 vandhuller i 1999, 
hvoraf 77 også blev undersøgt i 1994 og 63 
i 1992. Godt halvdelen var etableret ved 
håndkraft, ca. en tredjedel med gravema
skine og resten udelukkende ved hævning 
af vandstanden. I alt 43 vandhuller var 
etableret i eller ved skov og de øvrige 40 i 
ret forskelligartede omgivelser (dyrkede 
arealer, landsbyer, parker, haver, indu
striområder). Størrelsen var i gennemsnit 
600 m2, og varierede fra 25 m2 til 3400 m2• I 
alt 56 vandhuller (67%) var mindre end 
600 m2• Fisk forekom i 1999 i syv vandhul
ler. Vandhullernes alder var i 1999 i gen
nemsnit 9 år og varierede fra 2 år til 14 år 
(antal år = antal mulige ynglesæsoner). 
Der var ingen signifikant forskel i alder 
mellem skovvandhullerne og de øvrige 
vandhuller (gennemsnit 9,3 år mod 9,5 år; 
t= 0,15; df = 81; p> 0,4). 

Alle vandhuller blev undersøgt for pad
der ved mindst tre besøg i perioden fra 
slutningen af marts til begyndelsen af maj 
og mindst to besøg fra slutningen af juni 
til hen i august. Der blev foretaget i alt 
1529 vandhulsbesøg, altså i gennemsnit 
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knap syv besøg pr. vandhul pr. år. Ved be
søgene om foråret blev de tidligt ynglende 
paddearter registreret ved observation af 
voksne individer (kvækkende eller i am
plexus) eller ved forekomsten af æg. Ved 
besøgene om sommeren blev der især 
ketsjet efter salamanderlarver. 

RESULTATER OG DISKUSSION 
Der ynglede padder i 81 (98%) af de 83 
vandhuller, og i alt fem ynglende arter 
blev registreret (tabel l). De to vandhuller 
uden padder overhovedet var etableret i 
byparker, og fisk var talrige i det ene. Til 
sammenligning kan nævnes, at Laan & 
Verboom (1990) og Stumpel & van der 
Voet (1998) i Holland registrerede ynglen
de padder i henholdsvis 35 af 39 (90%) og 
90 af 133 (68%) nyetablerede vandhuller. 

I 70 (84%) af vandhullerne ynglede der 
1-2 arter, i 10 vandhuller 3-4 arter, og kun 
et enkelt husede fem ynglende arter. Der 
ynglede signifikant flere arter i skovvand
hullerne (Mann-Whitney test; U = 1109; 
P< 0,02). Således var 8 af de 11 vandhuller 
med 3-5 ynglende arter etableret i eller 
ved skov. 

Lille vandsalamander (Triturus vulgnris) 
var den hyppigst forekommende art og 
samtidig eneste ynglende padde i 29 (35%) 
af vandhullerne. Den ynglede i godt 60% 
af de 1-2 år gamle vandhuller og indvan
drede som årene gik til alle vandhuller (fi
gur 1). 

Stor vandsalamander (Triturus cristntus) 
blev registreret i 21 (25%) af vandhullerne 
og ynglede i de 19. Arten ynglede i 33% af 
skovvandhullerne, men kun i 12% af de 
øvrige; forskellen er statistisk signifikant 
(G-test; G = 4,76; df = l; P < 0,03). Den var 
indvandret til 4% af de 1-2 år gamle vand
huller, men til godt 30% af de mere end lO 
år gamle vandhuller (figur 1). Det er vel
kendt, at Stor vandsalamander er mere 
knyttet til lokaliteter ved skov end Lille 
vandsalamander (f. eks. Fog et al. 1997). 

Løvfrø (Hyla arborea) blev i årene 1985-
87 udsat i et område omkring Moesgård 
syd for Århus, hvor 28 af de 83 nye vand
huller er etableret. Arten blev registreret i 
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11 af disse vandhuller ( 34%) og ynglede i 
de 9 , hvoraf alle var klarvandede og so
leksponerede og syv etableret i eller ved 
skov. Den indvandrede først efter tre år og 
ynglede i 20% af de 3-4 år gamle vandhul
ler. I 1993 ynglede arten i 16 (33%) af 49 
undersøgte vandhuller, nyetablerede så
vel som oprensede, i løvfrøområdet (Bach
mann Nielsen 1993). 

Skrubtudse (Bufo bufo) ynglede med 
små bestande i kun 7 (8%) af vandhuller
ne. I 1992 og 1994 ynglede den derimod i 
henholdsvis 25% og 16% og er således mu
ligvis ved helt at forsvinde fra de nyetab
lerede vandhuller. Arten ynglede i 20% af 
de 1-2 år gamle vandhuller, men kun i 3-
14% af de mere end 6 år gamle vandhuller 
(figur 1). Laan & Verboom (1990) og Stum
pel & van der Voet (1998) fandt begge 
Skrubtudse ynglende i 8% af nyetablerede 
vandhuller. 

Butsnudet frø (Rann tempomrin) blev re
gistreret i 35 (42%) af vandhullerne, heraf 
som ynglende i 33. Der var ingen forskel i 
dens hyppighed mellem skovvandhuller
ne og de øvrige vandhuller (42% mod 
38%; G = 0,16; df = l; P > 0,6). Ynglebe
standens størrelse kunne bestemmes ved 
at tælle antallet af lagte ægklumper, der 
svarer til antallet af voksne hunner. Der 
blev talt i alt 2025 ægklumper i de 33 
vandhuller, og større bestande (> 100 
ægklumper) fandtes i fem vandhuller. Ar
ten var indvandret til 14% af de 1-2 år 
gamle vandhuller og nåede et maksimum 
i hyppighed allerede efter fem år, hvor 
den ynglede i knap halvdelen af vandhul
lerne (figur 1). 

Indvandringsforløbet varierede tydelig
vis mellem arterne (figur 1). Der må dog 
tages forbehold med hensyn til den 
ukendte og formentlig ubetydelige ind
virkning den årlige variation i forekomst 
eventuelt har på figuren. Tendensen for 
begge salamanderarter var, at de sjældent 
forsvandt fra vandhuller, når de først var 
indvandret, og at indvandring kunne ske 
til ældre vandhuller. Skrubtudse for
svandt derimod fra flere vandhuller som 
årene gik. Arten har svært ved at yngle i 
småvandhuller sammen med større be-



stande af Butsnudet frø (pga. væksthæm
ning eller prædation; jvf. Heusser 1970, 
Fog et al. 1997), og Skrubtudsens forsvin
den fra dens fire bedste ynglevandhuller 
faldt da også sammen med, at ynglebe
standen af Butsnudet frø i samme vand
huller steg fra 51 til 560 voksne hunner. 
Butsnudet frø forekom hyppigst i de 5-10 
år gamle vandhuller. Nogenlunde samme 
indvandringsforløb for Butsnudet frø er 
konstateret af Stumpe! & van der Voet 
(1998) i Holland, og tilgroning af vandhul
lerne nævnes som en mulig årsag. 

I naturplejemæssig sammenhæng kan 
det derfor sammenfattende bekræftes (jvf. 
Fog 1993), at Lille vandsalamander vil ny
de godt af vandhulsprojekter af enhver 
art, også uden efterfølgende vandhulsple
je i lang tid fremover, og at Stor vandsala
mander tydeligvis i højere grad indvan
drer til skovvandhuller. Ligeledes er det 
velkendt, at den konkurrencesvage Skrub
tudse bedst gavnes ved at etablere vand
huller med adgang for fisk, idet disse 
æder andre paddearters larver. Det er der
imod værd at bemærke, at både nærvæ
rende resultater og ovennævnte holland
ske undersøgelse synes at vise, at Butsnu
det frø i et vist omfang ophører med at 
yngle i småvandhuller allerede ca. 10 år 
efter etableringen. Hvis tilgroning er årsa
gen, vil Butsnudet frø således gavnes af en 
ret hyppig oprensning af vandhuller. Det 
skal dog bemærkes, at materialet i begge 
undersøgelser kun indeholder ret få vand
huller i de ældste aldersklasser, så indvan
dringsforløbet for Butsnudet frø til nye
tablerede småvandhuller bør derfor un
dersøges nærmere. 

TAK 
Steen Holger Christensen og Peter Skriver 
takkes for at have gennemlæst et udkast til 
nærværende artikel. Desuden takkes beg
ge for hjælp og følgeskab et par feltdage i 
sommeren 1999. 
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Fig. l. Sammenhængen mellem vandhullernes al
der og procentandelen af vandhuller med ynglen
de padder. Figuren er baseret på 83 vandhuller 
med kendt alder undersøgt i 1999, hvoraf 77 også 
blev undersøgt i 1994 og 63 i 1992, altså i alt 223 ob
servationer af aldersklasser af vandhuller. Tallene 
under figmen angiver antallet af vandhuller i de 
enkelte aldersklasser. 

Relntionsilip betwee11 pond nge n11d file percwtnge of 
po11ds witil breeding 11111pilibinlls. N11111bers below indi
ente 1111111ber of pond s witilin encl! nge e/ass. 
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Anta l vandhuller i løvfrøområdet 
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Ta bel 1. For ekomst af ynglend e padder i nyetabl erede 
vandhuller i Århus kommune, 1 999. 

Occurrence o f breeding amphibians in new/y construc
ted ponds. Mean pond age was 9 years (range 2-14 
years). 

Fig. 2. Vandhul etableret i 1989 i Bjøstrup ved Holme. Den soleksponerede og fladvandede bredzone gør 
vandhullet yderst velegnet for ynglende padder, og i alt fire arter ynglede i undersøgelses perioden. 
Foto: Steen Holger Christensen. 
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Boganmeldelse 
Hnknn Slotte: Lovtakt i Sverige 1 850-1950. 248 sider i A4 

jor111nt. fltstitutionen får lnndsknpsplnnerittg U/ltntn. for 
lnudsknpsplnuering. Uppsnln. 1 999. ISBN 91-576-5694-0. 
Pris 150 SEK kr. + porto. 

Ofte har man talt om løv hø, det vil sige tørrede bla
de og kviste, i Danmark, men her har det ikke været 
kendt siden middelalderen. Måske er det derfor, at der 
står en glorie af mysticisme om begrebet. Det behøver 
der ikke at gøre efter Slottes fremragende og grundige 
bog om emnet. Og husk så, at Skåne, Halland og Ble
kinge er gammelt dansk land. Også der høstede man 
løv hø. Endda langt op i tiden. 

Bogen handler om brugen af løvhø i landbruget. 
Den giver en bred og detaljeret beskrivelse af indhøst
ningen og af de arealer, hvor man høstede løv høet, og 
af indhøstningsmetoderne, opbevaringen og fodrin
gen med blade, lav og løv hø. 

Oplysningerne stammer i hovedsagen fra de under
søgelser, som større svenske kulturhistoriske museer 
iværksatte først i dette århundrede. Dertil kommer ny
ere personlige oplysninger samt en række feltstudier 
med henblik på at se, hvilke rester af driften, man end
nu kan finde - for eksempel i form af stævnede træer. 

Man kan drage den konklusion af undersøgelsen, at 
indhøstning af løvhø var en normal procedure i 
næsten hele Sverige. I nødår udgjorde træernes løv 
desuden en værdifuld reserve. Løvet kunne høstes 
som grønne blade, der blev revet af grenene som regel 
i høj- eller sensommer. Løvhøet kunne også bestå af 
større eller mindre kviste med blade, der blev skåret 
eller hugget af, bundtet og tørret. Det var et omfatten
de arbejde, der mest belejligt måtte finde sted midt 
mellem hø- og kornhøst, hvor der var ledig arbejds
kraft. 

Man høstede løv hø af næsten alle slags løvtræer, og 
alle husdyr kunne æde dem. På mange gårde var det 
eneste foder til får og geder. Løvhøets diætetiske virk
ning var god. 

Flom og Fnunn 106 (2): 45-48. Arhus 2000 

Løvhø blev høstet i største delen af Sverige. Løv
høhøsten satte gennem meget lang tid sit præg på 
landskabet. I skovegnene blev det meste indhøstet i 
udmark, ofte på dårlig grund, hvor træer dog trivedes. 
På fladt land tog man det meste løv hø i indmarkere. 

Brugen af løv hø faldt gradvist over midten af 1 800-

tallet, hovedsageligt på grund af ændringer i landbru
get i det mere åbne land, der medførte overgang til 
dyrkning af kulturgræsser. I skovegnene opgav man 
løvhøhøsten, efterhånden som skovene som følge for
bedrede transportmetoder fik tilstrækkelig værdi. Nu 
finder løvhøhøst kun sted hos nogle få gamle land
mænd, der fortsætter som dengang. Dertil kommer, at 
deres arvinger på steder som deltidslandmænd beva
rer traditionen, så vid t de kan overkomme arbejdet. 

Alligevel findes der endnu længe efter driftsfor
mens næsten totale ophør flere hundrede tusinde 
stammer bevaret af tidligere stævnede træer. Blandt 
disse gamle træer på voksesteder med uforstyrret eng
eller græsningsbund findes der ofte sjældne og rødli
stede plantearter. 

Bogen er godt illustreret med en række ældre fotos i 
sort/hvid og af perfekt kvalitet. De fleste er indsamlet 
sammen med oplysningerne tidligt i vort århundrede. 
Desuden er der en del farvebilleder fra de senere år til 
at illustrere resterne af løvhøtræerne, som de nu ser 
ud. Der er også en del tegninger af redskaber. Bogen er 
udstyret med mængder af henvisninger og utallige no
ter samt en god fortegnelse over kilder og litteratur og 
over samlinger af redskaber og billeder. 

Bogen er den mest grundige beskrivelse af forhold 
vedrørende løv hø, jeg har mødt. Imidlertid er alene il
lustrationerne så mange og så gode, at man - bogens 
meget lave pris taget i betragtning - godt kan forsvare 
at købe den alene for billedernes skyld. 

Eiler Worsae 
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Boganmeldelse 
Lars Geil og Fi1111 0/ofsw: Glil11f af de11 dn11ske Urskov. 144 
sider. Formal: 28,5x23,5 Clll. ISBN 87-2 1-01254-7. Borge11s 
Forlag, 1 999. l11db. kr. 299. 

Dette er en meget smuk billedbog med fotografier af 
de få reste1; som det danske kulturlandskab kan opvi
se af den opri11delige skov eller så tæt, som man nu 
kan komme på den. De to freelance-fotografer har beg
ge natur og miljø som speciale og er tilknyttet Biofoto. 
Med stor dygtighed og tålmodighed er det lykkedes 
dem at få nogle særdeles fine optagelser bl.a. fra Bred
vig Mose i Nordskoven på Jægerspris og i ellesumpe
ne langs Mølleåen. 

De 124 fotografier er ligeligt fordelt på de fire årsti
der. Alle tekniske specifikationer er samlet på en side 
bagest i bogen. Hovedparten af disse fotografier er 
pletskud, som giver betragteren en stor æstetisk ny
delse, men et par enkelte kunne dog godt være ude
ladt. 

Hele den kortfattede tekst er trykt på både dansk og 
engelsk. Forordet om Dansk naturskov er skrevet af 
præsidenten for WWF-Verdensnaturfonden Hans 
Kongelige Højhed prins Henrik. Derefter er der et par 
siders tekst skrevet af de to fotografer. De beskriver 
den skønhed og mystik, der findes i de uberørte skov
tykninger og fortæller i korte træk skovens historie i 
Danmark siden sidste istids afslutning og det åbne 
tundralandskab. Den tætte urskov kunne holde men-

Boganmeldelse 
Mnrin1111e Køie og Anse Krisfinl!seH: Havels dyr og pln11fer. 
Med feg11i11ger nf SI!Snlllle Weifemeyer. 351 sider. Fomwf 
20x13 Clll. TSBN 87-1 2-03003-1. G.E.C. Gnds Forlag, 2000. 
l11db. kr. 349. 

Denne nye felthåndbog beskriver og afbilder ca. 550 

dyr og 145 planter og er dermed den mest omfattende 
bog på dansk om havets dyr og planter. Den dækker 
havområderne fra den sydlige del af Nordsøen til Å
landshavet nord for den egentlige Østersø. De to for
fattere er begge mari11biologer ved Københavns Uni
versitet. 

Som indledning til bogen er der afsnit om kyst- og 
bund typer, vandudvekslingen mellem Nordsøen, Kat
tegat og Østersø, saltholdighed, havtemperaturer, 
vandstandssvingninger, lyset, næringsstoffer, vertikal 
udbredelse - zonering, dyrelivet, plantelivet, indsam
ling af dyr og planter og algepresning. Så følger fem si
der om brugen af bogen og derefter gennemgangen af 
dyre og plantearterne. Der afsluttes med en litteratur
liste opdelt i dyr og planter og med et stikordsregister 
over danske og latinske navne på dyre- og plantearter
ne. 

Især havbw1dens dyr og planter er rigt repræsente
ret i bogen, fx havsvampe, snegle, muslinger, krebsdyr, 
søpindsvin og søpunge, men også større fritsvømmen-
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nesket i skak frem til begyndelsen af yngre stenalder. 
Så satte skovhugst og svedjebrug sig tydelige spor. 
Gennem vikingetid, middelalder og renæssance blev 
der stigende behov for tømmer og brændsel. Af de 
vældige skove var der kun små, spredte rester tilbage. 
De blev reddet ved Kong Christian Vlls fredskovsfor
ordning af 1805. 

Derefter har generalsekretæren for Verdensnatur
fonden Kim Carstensen et lille afsnit om Danmarks 
Skove. Forfatteren Vagn Lw1dbye har skrevet fire ori
ginale digte til fotografierne, og Tommy Dybbro fra 
Verdensnaturfonden skriver i et efterskrift >> Natursko
ven - et glimt af Den Danske Urskov« om biologien i 
den urørte naturskov. Den urskovsagtige skov har 
dobbelt så mange fugle som den tilsvarende skov i 
drift, da livsbetingelserne i urørt skov er langt bedre. 
En række arter findes kun i denne skovtype. Der næv
nes orkideen Hvidgul Skovlilje og en lang række arter 
af smeldere, svirrefluer, svampe og laver. 

Danmark fik i 1992 en strategi for naturskoven for at 
redde de stumper, der var tilbage og skulle inden 2000 

tidoble arealet til mindst 5.000 ha. Det oplyses, at dette 
mål er nået. 

Bogen henvender sig til både fotografer, kunstnere 
og naturvenner. Aage V. Jensens Fonde har muliggjort 
udgivelsen af denne usædvanlige bog. 

Emsf Torp 

de dyr som gopler og de almindelige, kystnære fisk er 
medtaget, ja endog de almindeligste sæler og marsvi
net. Det er værd at bemærke, at også nogle udbredte 
parasitter i eller på fisk er behandlet. Af planter er de 
større fastsiddende alger som rødalger, brunalger, grø
nalger og kransnålalger behandlet, men det gælder og
så marine blågrønalger, laver og blomsterplanter. Der 
medtages de almindelige større dyr og planter ned til 
ca. 20 meters dybde samt det mest udbredte opskyl på 
stranden. 

Under hver art angives kendetegn, levevis, dybde
forhold, foretrukne bundforhold, udbredelse og even
tuel anvendelse. De fleste kendetegn kan ses med det 
blotte øje, men i enkelte tilfælde har det været nødven
digt at medtage karaktere1; som kræver brug af lup. 

Det anføres, at bogen opfylder et længe næret savn 
ved UI�dervisningen i marinbiologi ved Københavns 
Universitet, ikke mindst ved kurserne i Frederikshavn, 
hvor begge forfattere har medvirket i en lang årrække; 
men bogen hen vender sig til alle n a turi11teresserede, 
studerende, lærere, dykkere, sejlere, sportsfiskere og 
erhvervsfiskere. Tegningerne er smukt udførte, og tek
sten er veludvalgt, så bogen kan varmt anbefales alle, 
som færdes ved stranden og på havet. 

Ems f Torp 



Mindre meddelelse 
Usædvanlig masseforekomst af guldsmeden Aesi111n 
mixtn Latreille, 1805 på Fyn. 
UIIIISIInl mnss ocwrre11ce of file drngo11fly Aeshna mixta 
Lntreil/e, 1 805 011 Ft111e11. 

Den 10. september 1999 var jeg ved Arreskov Sø i 
skumringen. Det var en stille og lummervarm som
meraften. Jeg kiggede efter svaler og stære, som i 
skumringen flyver til overnatning i rørskoven. Mens 
jeg spejdede, opdagede jeg en insektsværm i skøns
mæssigt 100 m's højde. Med kikkert kunne jeg se, at 
det drejede sig om guldsmede med en karakteristisk 
Aesl11w grn11dis-jorm, men blot noget mindre, og med en 
flugt, der virkede lettere og mere smidig. Jeg anslog 
antallet til ca. 3000, men tallet kan være højere, idet en 
diset, gustengrå skumringshimmel ikke lader dyrene 
fremstå klart og tydeligt. 

Guldsmedene fløj tilsyneladende rundt mellem hin
anden indenfor et forholdsvist snævert område. De 
virkede aktive og ivrige og jeg er mest tilbøjelig til at 
tro, at der var tale om fomagering. Det kunne måske 
være en myggesværm eller andet, som de jagtede 
rundt i. Flokken bevægede sig kun en smule, men efter 
15 min. mistede jeg alligevel kontakten, fordi jeg sam
tidig holdt øje med stære og svaler, som på samme tid 
fløj til overnatning i rørskoven. 

Boganmeldelse 
Sørett Olse11: Dn11t11nrks 11nl11r. G11ide til 1 66 llnfllrsevær
diglteder. 304 sider. Politikells Foring 1998. ISBN 87-567-
591 7-7. Pris kr 269. 

>>Danmarks natur<< skal ikke forveksles med >>Dan
marks Natur<< - trods den samme titel er værkerne 
fundamentalt forskellige, emnemæssigt som bud
skabsmæssigt. Det store 12 binds værks udtømmende 
beskrivelser af den danske naturs mangfoldighed er 
her eksemplificeret ved 166 enkeltlokaliteter, som gi
ves en nærmere naturhistorisk beskrivelse. 

Bogen er opbygget efter landsdele, der hver indle
des med en generel introduktion til områdets landska
ber, plante- og dyreliv, historie, fredede områder og 
beskyttelsesstatus. Afsnittet rummer et regionskort, 
der viser lokaliteternes placering, og et skema der gi
ver et overblik over de beskrevne områders naturtyper 
og deres placering i bogen. Inden for hvert afsnit er 
der udvalgt en række større eller specielt fremragende 
lokaliteter, der gives en nærmere beskrivelse efter 
samme recept, efterfulgt af en række mindre eller min
dre betydningsfulde lokaliteter der får en kortere om
tale. Bogen afsluttes med en ordliste og en litteraturli
ste til mange naturhånd bøger. 

Ved udvælgelse af 166 naturseværdigheder i Dan
mark kan det næppe undgåes, at der ikke vil være to-
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Jeg kontaktede Ole Fogh Nielsen, Ry, for at høre, hvad 
det var for et fænomen, jeg havde iagttaget. Aldrig tid
ligere har jeg set guldsmede i egentlige flokke. Jeg fik 
oplyst, at mine observationer med sikkerhed påviste, 
at der var tale om Aes/mn mixfn, der er 10-20% ntindre 
end fx A. grn11dis. I felten er den let at bestemme alene 
pga. sin ringere størrelse. A. mixtn er netop kendt for 
at migrere og ekspanderer iøvrigt nordpå (Ole Fogh 
Nielsen, pers. medd.). 

Syd for Danmark ses jævnligt træk, og i den varme 
sensommer 1999 havde arten et stort trækår (Ole Fogh 
Nielsen, pers. medd.). I Danmark har den sin nord
vestgrænse og er ret udbredt i den sydlige del af lan
det. l de senere år, hvor somrene har været varme, har 
den bredt sig til hele landet. Den yngler oftest i mindre 
vandhuller (Nielsen 1 998). 

Vejret var i den pågældende periode optimalt for 
træk. I flere uger var der strømmet meget varm luft op 
fra sydlige og østlige reh1inger, og netop under sådatme 
forhold vil en art som A. mixtn kunne indlede et træk, 
som vi kender det hos en lang række sommerfugle. 
Litteratur: 
Nielsen, O. F. 1998: De danske guldsmede. Danmarks 
Dyreliv, bd. 8. Apollo Books, Stenstrup. 

Lnrs Hmtse11 
Vnlm11evej 1, 5800 Nyborg 

tal enighed mellem en forfatter og hans læsere. Under
tegnede vil nok f.eks. mene at Salten Langsø området 
ligger klasser over Skanderborgsøerne, hvad angår na
turindhold, men der er i bogen tydeligt skelnet til lo
kaliteternes umiddelbare tilgængelighed ved stiforløb 
o.l samt til øvrige turistmæssige værdier. Det er gan
ske legitimt, men fokus bliver nemt mere på guide end 
på naturseværdighed. 

Bogens stramme opbygning er prisværdig men 
fører somme tider til en del fyldstof, hvor skarpe ka
rakteristika af et område mangler. Det er f.eks. af be
grænset værdi at få at vide, at et givet område rummer 
velkendte dyr som ræv og rådyr. Men de valgte oplys
ninger er generelt af god kvalitet og up-to-date. 

Bogens format og vægt bevirker, at den ikke umid
delbart er egnet til at putte i sidelommen på jakken, 
men den tjener et godt formål ved planlægning af ture 
til landsdele, hvor man er dårligt kendt med lokalite
terne. Kortene anviser ofte P-pladser som udgangs
punkt for ture, men målestokken bevirket� at man som 
regel må have mere detaljerede kort som supplement. 

Sanm1enfattende kan bogen anbefales som en god 
oversigtsguide med omfattende, kvalificerede detail
oplysninger. 

Tiloti/ns Seciler fe11se11 
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Boganmeldelse 
A11o11ylll: Nntwforvnllllillg ge1111e111 1 0  tir l 1989-1998. 
Mi/jo- og E11ergi111illisleriet, Skov- og Nnlllrstyrelsell 1 999. 
A4-rnpporl på 1 79 sider 111ed lnbeller og fnrveillllslrnlioller. 
Pris kr. 1 80,- Kn11 kobes vin Miljøb11tikkm, tlf.: 33 95 40 00. 

Stort set hvert år siden 1989, hvor Naturforvalt
ningsloven blev vedtaget, har Skov- og Naturstyrelsen 
udgivet en beretning om resultaterne af naturforvalt
ningsindsatsen sammenholdt med et par ord om visio
nerne for fremtiden. Beretningerne har været kortfatte
de og dermed desværre også noget overfladiske men 
altid smukt illustrerede med flotte fotos. Nu er der så 
gået 10 år siden starten, og den runde fødselsdag er 
den direkte anledning til denne - hvad det kvantitati
ve angår - vægtigere tryksag. 

Ifølge det vedlagte følgebrev beskriver rapporten 
resultaterne af den aktive indsats fra 1989 til 1998 for at 
genoprette naturen, plante skov, øge mulighederne for 
friluftsliv og sikre kulturhistoriske værdier. Skov- og 
Naturstyrelsen har i denne periode igangsat mere end 
400 projekter på ca. 14.000 ha nyerhvervet jord. Dertil 
kommer projekter på Styrelsens andre arealer og på 
arealer i privat eje samt bl.a. øget naturvejledning. Der 
er i tiåret anvendt knap 1,4 mia. kroner. 

Bidragyderne, nemlig os skatteydere, må naturligvis 
kunne stille krav om en ordentlig dokumentation for, 
at alle disse kroner er anvendt fornuftigt, dvs. at vi har 
fået mest mulig natur for pengene. En forventning om, 
at netop denne tiårs oversigt ville være en del af en 
sådan dokumentation forekommer mig ligeledes na
turlig. Det var i hvert fald med disse briller, jeg kastede 
mig over rapporten; skuffelsen var til at få øje på! 

Et miskmask af lidt faktuelle oplysninger og nogle 
få veldokumenterede resultater indpakket i rene rekla
meslogans, påstulater og >>hurra hvor går det godt<<
formuleringer. Allerede i forordet starter selvforher
ligelsen: >>Vi er blevet bedre til at bruge natmen i pro
duktion og samfundsliv samtidig med, at vi bevarer og 
genopretter naturens ressourcer og processer til gavn 
for fremtidige generationer. Naturforvaltningen med
virker til at beskytte sårbare drikkevandsressourcer og 
forbedre kvaliteten af vore søer, fjorde og kystnære 
vande. - Den nye natur i skov og landskab værdsættes, 
befolkningen har taget den til sig og bruger den i fritid 
og ferier. De nye naturområder er med til at øge livs
kvalitet og velfærd . . .  << osv. osv. Havde der så bare på 
de følgende 170 sider været en tilbundsgående doku
mentation for, at >>den nye natur i skov og landskab 
værdsættes<<, men det er der ikke. Lad mig belyse det 
med et par eksempler. Naturindholdet i de nye skove 
sammenlignet med ældre skove er et meget spænden
de emne, som fortjener en nøjere analyse. Rapporten 
bringer da også forskellige tabeller i den sammenhæng 
heriblandt en fugleliste fra 3 statslige skovrejsnings
projekter. Mistanken til kvaliteten af materialet vækkes 
imidlertid omgående, f.eks. er der på de ialt flere 
hundrede ha skov blot registreret 1 gærdesmutte! No
get af forklaringen kommer senere i teksten: >>Under
søgelsen viser alene et øjebliksbillede observeret på en 
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morgenvandring i forsommeren 1999<<. At kalde det en 
>>undersøgelse<< er helt ude i skoven, og hvad kan det 
bruges til? Selv under elendige vejrforhold høres altid 
mere end 1 gærdesmutte ved gennemvandring af flere 
hundrede ha ny og ældre skov, så »undersøgelsen<< for
tæller måske alligevel noget, blot ikke noget om skove
nes fugleliv! Senere anføres: >>Sammenfattende viser 
tmdersøgelsen at skovrejsningen har haft en betydelig 
positiv effekt for en lang række arter, der kan leve i 
skov eller har skoven som deres foretrukne levested<<. 
Den banale konklusion er selvfølgelig korrekt, men 
selve >>undersøgelsen<< viser som sagt ikke en pind. 

Flere gange i rapporten fremsættes forventninger 
nærmest som veldokumenterede kendsgerninger. Om 
Vest Stad il Fjord f.eks.: >>Fuglearter som rørhøg, sort
terne, rørdrum, brushane, klyde og flere arter af ande
fugle vil i løbet af få år yngle i de nye naturonuå
der . . .  <<. Andre gange er formuleringerne mindre bom
bastiske, men fortsat påfaldende optintistiske. Om 
Skjern Å hedder det således: >>De våde enge giver fø
degnmdlag for storken, der måske atter vender tilbage 
til området<<, og om Helnæs Made: >>Den sjældne fugl 
engsnarren var her i gamle dage, men nu skulle dens 
levesteder være genskabt. Måske finder den tilbage 
sammen med skestorken<<. Jeg finder det problema
tisk, hvis bl.a. sortterne, engsnarre, stork og skestork 
er succeskriterierne, og formuleringerne kan give kri
tikkerne af naturgenopretningsprojekter for gode kort 
på hånden. Er der tale om en fejlinvestering, hvis ikke 
skestorken snarest etablerer sig som ynglefugl på Hel
næs Made? Sker det, vil det i øvrigt være første gang 
11oge11si11de på Fyn. · 

Flere steder i rapporten findes bokse med korte op
lysninger om specifikke emner. Selv nogle af disse op
lysninger er ikke umiddelbart forståelige. Hvad er 
f.eks. budskabet i følgende indledning om den gule 
engmyre: >>Strandenge skabes ikke fra den ene dag til 
den anden, og ikke kun af saltvand og kreaturet; der 
græsser. Visse steder som f.eks. på Helnæs Made og 
Dejret Øhoved på Djursland, hjælper også den lille gu
le engmyre til.<<? Det er meget svært at få en fornem
melse af den gule engmyrers udbredelse ud fra denne 
tekst. - I de 2 følgende bokse om henholdsvis hede
pletvinge og den sortplettede blåfugl er fotografierne 
ombyttede. 

Rapporten rummer ingen stikordsregister, men sav
net er til a t bære. 

Hvem mon denne publikation egentlig henvender 
sig til? Som det fremgår, er det hverken den generelt 
eller den særligt naturinteresserede dansker, og det er 
næppe heller den politisk interesserede fortaler eller 
skeptiker for naturgenopretning. Hertil er dokumenta
tionsværdien alt for diffus. - Man længes faktisk efter 
en årsberetning som de tidligere; her var der da i det 
ntindste anvendt en papirkvalitet til de smukke fave
fotos, som ydede billederne lidt retfærdighed. 

Bedre held næste gang! 
Sore11 Hojnger 



Forfattervej ledning 
Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af 
Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ar
tiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret 
klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes 
på dansk og skal desuden indeholde et engelsk sum
mary. Korte artikler uden illustrationer kan dog indle
veres uden noget swmnary (men med titlen skrevet på 
både dansk og engelsk) og vil i så fald blive bragt un
der rubrikken: »Mindre meddelelser«. 

Opmærksomheden henleder på, at artikler på over 
6(-8) sider som hovedregel kw1 kan bringes i Flora og 
Fauna, hvis forfatteren tilvejebringer midler til dæk
ning af trykkeomkostningerne for hele artiklen. 

Arfs11nV11e. - Såfremt danske artsnavne eksisterer, 
skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i 
teksten anføres desuden dens videnskabelige navn i 
parentes. 

Ciferilig nf p11blicerede kilder.- Publicerede kilder cite
res i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp 1 993), 

Hadley & Pegg (1989), (Mossberg et al. 1 994). Citeres 
flere afl1andlinger i samme parentes, benyttes følgen
de standard: (Hansen 1 970; Jensen 1 975, 1976). Alle 
publicerede kilder skal figurere i et afsnit med titlen 
»Citeret litteratur<< og arrangeres i alfabetisk rækkeføl
ge efter følgende standard: 

(KAPITEL I BOG) 
Hadley, G. & Pegg, G. F. 1989: Host-hmgus relation

ships in arehid mycorrhizal systems. - l: Pritchard, 
H. W. (red.), Modem methods in arehid conservati
on: the role of physiology, ecology and manage
ment. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 
57-71 . 

(BOG) 
Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1994: Den sto

re nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B. Løjt
nant. - G. E. C. Gad s Forlag, København. 

(TIDSSKRIFfARTIKEL) 
Torp, E. 1993: Fortsatte studier over Grærup Langsø. -

Flora og Fauna 99: 65-73. 

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder an
ført under >>Citeret litteratur<<. I mindre meddelelser ci
teres de publicerede kilder ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten 
- f.eks.: >>Torp (Flora og Fauna 99: 65-73, 1993)«. 

Ciferilig n f 11p11blicerede kilder. - Mundtlige meddelel
ser omtales i teksten som f.eks.: >>(Hans Jensen, 
pers.comm. 1981)«.  Meddelelser i form af breve omta-

les i teksten som f.eks.: >>(Jens Hansen, in litt. 1965)«. I 
artikler, som helt eller delvist bygger på u publicerede 
kort og manuskripter m.v., nummereres disse fort
løbende i et afsnit med titlen »Upublicerede kilder<<. 
Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet >>Citeret 
litteratur<<. Der skal i artiklen være direkte henvisnin
ger til samtlige upublicerede kilder på listen, f.eks.: 
>>(upubl. 3)<<. I mindre meddelelser citeres u publicere
de kort og manuskripter ikke som her angivet, men 
derimod med en komprimeret fuld reference i teksten. 

Tnkkebemærk11i11ger. - Eventuelle takkebemærknin
ger sanues i et afsnit med titlen >>Tak«, som placeres 
umiddelbart før >>Citeret litteratur<<. 

Fig11rer og fnbeller. - Figurer og tabeller skal kunne 
reduceres til 63, 90 eller 131 mm i bredden og afleveres 
på særskilte ark. Der skal altid udarbejdes forklarende 
figur- og tabeltekster, som i manuskl'iptet anbringes i 
forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten<<). Alle fi
gur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og en
gelsk (i tilfælde af længere tekster bør den engelske 
udgave forkortes) .  I artiklens brødtekst skal der være 
henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen. 
Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som 
figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt 
skarpe, velbelyste og kontrastrige fotografier. Fotogra
fier afleveres som sort/hvide højglans papirbilleder el
ler som farvedias. Originalernes kvalitet og redak
tørens skøn afgør, hvorvidt figurerne bliver trykt i 
sort/hvid eller i farve (jf. Flora og Fauna 101(1) :  2, 
1995). 

Arbejdsgn11g. - Manuskriptet, med angivelse af for
fatterens adresse og telefonnummer, indleveres ma
skinskrevet eller som computer-udskrift - i begge 
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter, 
uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske 
emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør. 
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kri
tisk gennenuæsning hos relevante fagfolk. To kom
menterede eksemplarer af manuskriptet returneres til 
forfatteren sammen med en >>ren<< kopi. Den rene kopi 
tilrettes af forfatteren og sendes til redaktionen sam
men med de kommenterede eksemplarer - og meget 
gerne ledsaget af en opdateret elektronisk udgave i 
Word Perfect eller (helst) Microsoft Word. Så hurtigt 
som muligt får forfatteren herefter tilsendt en kopi af 
spalteopsætningerne, som omgående rettes igennem 
og returneres til redaktionen. 

Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke 
mindre meddelelser) honoreres automatisk med 50 

særtryk. Ekstra særtryk kan rekvireres mod betaling. 



0 1 1 7 6  ARC 
Hara l d  Krog 
S k i f teve j 2 3  
2 8 2 0  Gen to f te 

5 4 1  0 0 0  

2 8 2 0  o 8 08 / 5 9  1 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Niels Faurholdt, Henrik Ærenlund Pedersen: 
Storblomstret Hullæbe (Epipactis leptochiln) 
- udbredelse, økologi og status i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

Efterlysning: Fund af danske lægeigler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

Keld Henriksen: 
Forekomst og indvandring af padder 
i nyetablerede vandhuller i Århus kommune . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 

Boganmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 

Mindre meddelelse. Lars Hansen: 
Usædvanlig masseforekomst af guldsmeden 
Aes/mn mixtn Latreille, 1805 på Fyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

OPSLAG 

AFDELINGSLEDER DR. PHIL. BØRGE SCHJØTZ-CHRISTENSENS 
OG FRU KIT SCHJØTZ-CHRISTENSENS MI DEFOND 

Fondens fonnål er at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område 
til fordel for atmhistorisk Museums samlinger. 
Fondens årlige uddelinger finder sted i januar 2001. Der er ca. 30.000 kr. til rådighed 
til fordeling på flere projekter. 
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om, hvorvidt der søges støtte fra anden side. Der kan ikke forventes støtte til løn. 
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